
Aan burgemeester en wethouders 

door tussenkomst van de voorzitter van de raad 

Ridderkerk, 30-01-2020 

Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 

(RvO, artikel 40) betreft proef met blauwe zone Dillenburgplein 

 

Geacht college, 

Tijdens uw vergadering van 17 december 2019 heeft u besloten tot het instellen van een blauwe zone 

(parkeerschijfzone) op het Dillenburgplein voor een proefperiode van 1 jaar. We hebben begrepen dat 

deze proef gaat starten vanaf eind februari 2020.  

Alhoewel we de gedachte onderschrijven dat het voor winkelend publiek van belang is dat er maar 

(relatief) kort geparkeerd kan worden en het uiteraard beter zou zijn wanneer, en indien mogelijk, 

mensen vaker de fiets pakken voor hun ritje naar het Dillenburgplein, is het natuurlijk ook van belang dat 

omwonenden geen overmatige hinder ondervinden van het instellen van deze maatregel. De 

ChristenUnie Ridderkerk heeft over de parkeersituatie rond het Dillenburgplein de volgende vragen: 

Eenrichtingsverkeer 

1. Sinds medio 2017 is er op de parkeerplaats van het Dillenburgplein eenrichtingverkeer ingesteld. 

Welk doel was hiermee destijds beoogd, en is inmiddels geëvalueerd of het beoogde doel 

hiermee ook is bereikt? 

Proef Blauwe zone 

Er is een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Daaruit bleek dat de parkeerdruk op verschillende tijden erg 

hoog is. Ook staan er auto’s meerdere uren op het plein. Daardoor kan het winkelend publiek vaak niet 

dichtbij de winkels parkeren. 

2. Welke parkeerplaatsen zijn meegenomen in dit onderzoek? Alleen het plein zelf, of ook de 

parkeerplaatsen in de nabije omgeving, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaats aan de Louise de 

Colignylaan, en de Juliana van Stolberglaan?  

 

3. Welke conclusies zijn uit dat onderzoek getrokken ten aanzien van parkeerduur en het doel van 

de parkeeractie (winkelend publiek, werknemers, omwonenden)? En heeft men bij de meting 

onderscheid kunnen maken tussen werknemers en bewoners? 

 

4. Welke aannamen / vermoedens zijn er rond het verdringingseffect van deze proef? Is het de 

verwachting dat de parkeerdruk in de omliggende straten / parkeerplaatsen hoger wordt? Kunt 

u motiveren waarom wel/niet? 

 

 



Parkeren winkeliers 

5. Welke afspraken waren / zijn er in het verleden gemaakt met, of door de winkeliers c.q. BIZ 

Dillenburgplein ten aanzien van het parkeren van auto’s van werknemers en bedrijfsauto’s of 

bestelbusjes? 

 

6. Worden of zijn er specifiek voor de nieuwe proef met de blauwe zone nieuwe afspraken gemaakt 

met de BIZ ten aanzien van het parkeren? Zo ja, welke zijn dat? 

 

7. Bewoners van de Louise de Colingylaan klagen dat de parkeerplaats naast de flat nu al veel te 

druk is, en dat daar regelmatig door personeel / bestelbussen wordt geparkeerd. Wordt dit 

herkend door het college, en kwam dit bijvoorbeeld ook naar voren in het parkeeronderzoek? 

 

Parkeren bewoners Louise de Colignyflat 

Het appartementencomplex aan de Louise de Colignylaan staat formeel bij Wooncompas bekend als een 

seniorenflat. Dit complex  dateert uit een periode waarin senioren veelal geen auto in bezit hadden. We 

kunnen ons voorstellen dat het autobezit onder de bewoners inmiddels flink is toegenomen.  

8. Is de parkeervoorziening überhaupt nog voldoende voor de bewoners van de flat? Waarom wel / 

niet? 

  

9. Op welke wijze is de parkeervoorziening en -behoefte voor de bewoners van het Dillenburgplein 

en de omliggende straten zoals de Louise de Colignylaan en de Reijerweg meegenomen in de 

afwegingen om te komen tot deze proef?  

 

10. Uit informatie blijkt dat er voor omwonenden geen mogelijkheid bestaat om een vergunning / 

ontheffing aan te vragen voor de blauwe zone. Is deze informatie juist? Zit hier een 

(uitvoerings)technische of beleidsmatige keuze of oorzaak achter?  

 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

Hoogachtend, 

 

Robert Kooijman, ChristenUnie 


